
OPK-eläkeläiset 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018   

Kertomusvuosi oli OPK-eläkeläisten 42. toimintavuosi. Toiminta on jatkunut entiseen tapaan teemallisin 

kuukasitapaamisin, vierailuin, tutustumisretkin, teatteriretkin eli toiminnoin, jotka kiinnostavat jäsenistöämme. 

Hallituksen/Toimikunnan kokoonpano 

Puheenjohtaja      Heikki Hirvonen 
Varapuheenjohtaja      Pirjo Pöntynen 
Sihteeri                      Matti Ristimäki   
Rahastonhoitaja Kirsti Malmi, 23.4. alkaen Hele Alhonsuo 
Muut jäsenet  Mirja Jehimoff 
  Ruut Martenson 
     
Toiminnantarkastajat     Sirpa Koivula ja Markku Järvinen, varalla Marjatta Leppänen 
 
Hallitus/Toimikunta on kokoontunut seitsemän kertaa.   

 

Vuosikokous 

 

Vuosikokous pidettiin 28.2.2018 OP:n Vääksyntien auditoriossa. Kokoukseen osallistui 35 jäsentä. Kokouksessa 

käsiteltiin ohjesäännön mukaiset asiat. Kokouksen puheenjohtajana toimi Sirpa Koivula, sihteerinä Matti Ristimäki ja 

pöytäkirjantarkastajina Eeva Voutilainen ja Hele Alhonsuo.  

OPK-eläkeläisten puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Heikki Hirvonen ja hallitukseen/toimikuntaan uusiksi 

jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Hele Alhonsuo, Mirja Jehimoff ja Ruut Martenson. 

 

Talous  

 

Toimintamme rahoitus on ollut OP-keskuksen tukemaa kattaen kuukausitapaamisten tilat, kahvitarjoilut ja 

jouluaterian. Jäsenemme ovat itse maksaneet tapahtumien matkat sekä teatteri-, sisäänpääsy- ja konserttiliput.   

OPK-eläkeläiset ei ole perinyt erillistä jäsenmaksua. 

 

Jäsenasiaa 

 

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018, minkä johdosta myös yhdistysten henkilötietojen käsittelyyn tuli 

mittavia muutoksia. Emme ole enää saaneet OPH-eläkeläiset ry:ltä OP-Eläkesäätiön listaa eläkeläisistä. Viimeinen 

käytettävissä oleva nimilista on päivämäärällä 1.7.2017. Vuodelta 2018 saimme ainoastaan jäsenistä kokonaismäärän 

vuoden lopussa, joka oli 3085 eläkeläistä. Vuoden 2018 alussa jäsenmäärä oli 2953. 

 

Eläkkeelle jäävä sai eläkepäätöksen yhteydessä OP-eläkekassalta/säätiöltä OPH-eläkeläisten yhdistyksestä kertovan 

tiedotteen, jossa kehotetaan antamaan yhteystiedot yhdistykselle OPH-eläkeläiset-kotisivulla olevalla lomakkeella. 

Vuonna 2018 em. yhteystietolomakkeita täytettiin 32 kpl. Jatkossa tuo ”mainos” ei ole enää mahdollinen, sillä 

eläkkeenmaksu on siirretty Ilmarisen hoidettavaksi. Keinoja tiedon saamiseksi uusille eläkeläisille mietitään. 

 

Yhteisen jäsenrekisterin tekemistä mietitään OPH-eläkeläiset ry:n hallituksessa alkuvuonna 2019. 

 

Tiedottaminen 

 

Jäsenistölle tiedottamisen kanavana on  OPH-eläkeläiset ry:n nettisivuilla www.oph-elakelaiset.fi olevat OPK-

eläkeläisten omat sivut (Alueosastot/OPK-eläkeläiset), joita päivitettiin vuoden aikana 11 kertaa. Tiedotteita, joita 

tuotettiin liitteeksi OP:n uutiskirjeisiin senioreille, julkaistiin 2 kpl. Huhtikuusta alkaen em. uutiskirjeissä on ollut linkki 

omalle nettisivullemme. OP lähettää uutiskirjeet senioreille sähköpostiosoitteisiin, joiden ylläpidosta se huolehtii. 

OPK-eläkeläisillä ei ole käytössään omaa sähköpostiosoitteistoa. 

 

OPK-eläkeläisillä on käytössä Facebookissa oma suljettu sivusto, jonne jäsenistöllä on mahdollisuus kirjata omia 

kommenttejaan ja ladata kuvia tapahtumistamme. Sivustoa on käytetty myös tapahtumia markkinoitaessa. Sivuston 

ylläpitäjinä ovat toimineet Heikki Hirvonen ja Sakari Eränen. Sivuston käyttäjiksi oli vuoden lopussa rekisteröitynyt 134 

jäsentä. 

 



OPK-eläkeläiset 

Kuukausitapaamiset 

 

Kuukausitapaamiset on pidetty tammi-huhtikuussa ja syys-marraskuussa kuukauden neljäntenä maanantaina 

Vallilassa OP:n Vääksyntien auditoriossa. Kuukausitapaamisiin ilmoittaudutaan ennakkoon tarjoilun ja tilavarausten 

vuoksi.  

 

• Tammikuun 21. pv aiheena oli suomalaisen taidegraafikon ja taidemaalarin Ellen Thesleff’in elämä ja hänen 

taiteensa. Aiheesta esitelmöi taidehistorioitsija Hanna-Reetta Schreck. Osallistujia oli 50. 

• Helmikuun 26. pv oli vuosikokous. Ennen kokousta OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen esitti 

talouskatsauksen lähiajalle. Osallistujia oli 35. 

• Maaliskuun 26. pv aiheena oli ajankohtaista sijoitusmarkkinoilta. Aiheen alustajana oli OP Helsingin 

sijoituspäällikkö Joonas Kupiainen. Osallistujia oli 43. 

• Huhtikuun 23. pv aiheena oli VRK:n entisen ylijohtajan Hannu Luntialan esitys hänen kirjallisesta 

tuotannostaan ja uusimmasta kirjastaan, joka käsittelee jazz-muusikko Junnu Aaltosen elämää ja musiikkia. 

Osallistujia oli 39. 

• Touko – elokuussa ei ollut kuukausitapaamisia. 

• Syyskuun 24. pv aiheena oli kirja ”MAUNO optimistinen pessimisti”. Kirja käsittelee Mauno Koiviston juttuja 

ja fundeerauksia. Kirjaa esitteli sen kirjoittaja Kari Nars. Osallistujia oli 63. 

• Lokakuun 22. pv aiheena oli EU:n tietosuoja-asetuksen ja OPH-eläkeläisten jäsentietojen käsittelyn 

muutoksista. Puheenjohtaja alusti OPH-eläkeläiset –materiaalin pohjalta.  

Matti Ristimäki kertoi tekemästään seniori Interrail-matkasta sekä  

Heikki Hirvonen matkastaan Skotlantilaisen viskin alkulähteille. Osallistujia oli 47. 

• Marraskuun 26. pv aiheena oli edunvalvontavaltakirjan teko, josta kertoi OP:n lakimies Sampo Muotka. 

Osallistujia oli 67. 

• Joulukuun 11. pv oli eläkeläisten jouluateria OP Vallilan tiloissa yhdessä Helsingin OP:n eläkeläisten ja 

Pohjolan senioreiden kanssa. OP:n tervehdyksen tilaisuuteen toi liiketoimintajohtaja Olli Lehtilä. 

Musiikkiesityksestä vastasi OP Taidesäätiön soittimilla Leena Jaakkola ja Anna-Mari Pelkonen.. Nautimme 

OP:n tarjoamasta hyvästä jouluateriasta ja hyvästä seurasta sekä tunnelmasta.  

  

Kuukausitapaamisissa on ollut keskimäärin 50 eläkeläistä (osallistumiskertoja 347) ja jouluaterialle osallistui n. 

390 eläkeläistä. 

 

Kulttuuri, vierailut ja retket 

 

- 1.2. tutustuimme Aleksanterin teatteriin kreivitär Amalien draamakierroksella, 31 osallistujaa. 

- 20.2. tutustuimme Eduskuntataloon, tutustumiskierrokselle osallistui 50 eläkeläistä. 

- 16.5. kulttuurimatkalla Tampereelle vierailimme Laukon kartanossa ja Milavida-museossa. Osallistujia oli 44 

henkilöä. 

- 20.8. kesäteatteriesitys Taivallahden kesäteatterissa Lentävät morsiamet. Osallistujia oli 22.. 

- 25.10. kävimme katsomassa Espoon Teatterissa näytelmän Esitystalous 3 – Radio. Osallistujia 14. henkilöä. 

Tapahtumiin osallistumisia oli yhteensä 161 kpl. 

 

OPH-eläkeläiset ry:n toimintaan osallistuminen 

 

- Olimme mukana OPH-eläkeläisten kesäpäivillä Lappeenrannassa 21.-22.8. Kesäpäivien yhteydessä 

järjestettiin OPH-eläkeläiset ry:n sääntöjenmukainen vuosikokous, johon osallistui OPK-eläkeläisten 

edustajana puheenjohtajamme Heikki Hirvonen.   

 

Lämmin kiitos aktiivisille eläkeläisillemme ja niille tahoille, jotka ovat tukeneet toimintaamme monin eri tavoin.  

 

OPK-eläkeläiset 

Toimikunta/Hallitus 


